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לקראת תחילת 2011 קיימה הנהלת המו"פ ישיבה, בה נקבעה תכנית 
ואושרה  ל-2011,  המו"פ  תקציב  אושר  בישיבה  זו.  לשנה  העבודה 

תכנית העבודה, הכוללת מעל ל-50 פרויקטים. 
בנוסף, ניסחה הנהלת המו"פ את מטרות ויעדי המו"פ על סמך צרכי 

האזור ויעדי משרד החקלאות:
היצור  אמצעי  הגדלת  שיאפשרו  חקלאיות  טכנולוגיות  פיתוח   •
במשקי החקלאים ושיפור רווחיותם, בדגש על שימוש מאוזן ושמירה 

על ערכי הסביבה.
• פתרון בעיות לטווח הקצר בתחום הגידולים החקלאיים ופתרונות 

לטווח הבינוני.
• ניצול היתרונות המקומיים )מים מליחים, אקלים ומרחק מאזורים 

חקלאיים צפופים(.
המשק  בענפי  חדשים  גידולים  של  ואינטרודוקציה  פיתוח   •

השונים.
• העברת הידע למשקי החקלאים ופיתוח משקי מודל תוך הדרכה 
והטמעה של טכנולוגיות שפותחו במו"פ ו"הבשילו" ליישום במשקי 

החקלאים.
• שיפור רמת הידע ועדכון החקלאים במיטב הידע הקיים והמפותל 

באזורים אחרים.
ההתיישבות  הרחבת  לאפשר  כדי  חקלאי  ידע  תשתית  בניית   •

החקלאית באזור רמת הנגב.
לתכנית העבודה המלאה לשנת 2011:

 .http://www.moprn.org/info/tocnit2011.htm 
לאתר האינטרנט של מו"פ רמת הנגב:

 ./http://moprn.project.org.il 
יענקלה מוסקוביץ'
מנהל המו"פ

במהלך החודשים האחרונים החלנו בניסוח אמנה חברתית לתושבי 
אתי  קוד  ביצירת  מהצורך  נבע  האמנה  לבניית  הרעיון  המועצה. 
משותף לכלל תושבי המועצה, צורך שעלה בדיונים שנערכו עם נציגי 
הישובים ובעלי התפקידים במועצה. מטרת האמנה החברתית היא 
יצירה וגיבוש של מערכת ערכים בסיסית והגדרת ציפיות התושבים 

מעצמם ומהקהילה בה הם חיים, ברמה הערכית והחברתית.

מצילה,  ושל  אלימות"  ללא  "דרום  של  פורום  הוביל  התהליך  את 
ונציגי  במועצה  תפקידים  בעלי  המועצה,  ראש  חלק  בו  ולקחו 
היישובים. כמו כן, הוקמו מספר צוותי עבודה שניסחו חלקים שונים 
האינטרנט  ובאתר  השונים  ליישובים  מופץ  אלה  בימים  באמנה. 
הנוסח המוצע לאמנה. אנו קוראים לכם לקרוא, להתעמק ולהגיב, 
על מנת שנפיק יחד מסמך המייצג את כולנו. את תגובותיכם אתם 

Gilam@rng.org. בדוא"ל:  מנביץ  לגילה  להעביר  מתבקשים 
לתאריך  עד   shifra@rng.org.il בדוא"ל:  בוכריס  ולשיפרה   il

 .15/2/11
אנו מאמינים כי הדיון הערכי פועם בליבה של הקהילה ברמת הנגב. 
זהו המקום לבסס את הערכים החברתיים העומדים בראש מעיינינו 

ולדאוג ליישומם. 

ניידי  דלא  בנכסי  המחזיקים  על  חוק  עפ"י  המוטל  מס  היא  ארנונה 
)מבנים, דירות, קרקעות וכיוצא באלה(, בהתאם לשימוש בהם. 

תשלום הארנונה
את חשבונות הארנונה ניתן לשלם בקופת המועצה, באינטרנט, בבנק 

הדואר או בבנקים המסחריים. 
ניתן לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו-חודשיים, בכל חודש 
פיגור  כל  חוק.  עפ"י  הצמדה  בתוספת  מינואר2011,  החל  אי-זוגי 

בתשלום יגרור ריבית והפרשי הצמדה עפ"י חוק.
המשלמים  וגם   ,2011 שנת  כל  עבור  ה-15/2/11  עד  המשלמים 

בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, ייהנו מהנחה של 2%.

השגה על חיוב ארנונה
הודעת  קבלת  מיום  ימים   90 תוך  הארנונה  גובה  על  להשיג  ניתן 

התשלום לפני מנהל הארנונה במקרים הבאים: 
א. הנכס המדובר אינו מצוי באזור שנקבע בהודעת התשלום.

ב. בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש 
בו.

ג. התושב אינו מחזיק בנכס בפועל.

חילופי מחזיקים ובעלים
בכתב  להודיע  יש  הנכס  במחזיק  או  הנכס  בבעלות  שינוי  כל  על 
כנדרש  מכר  או  שכירות  חוזה  לצרף  יש  להודעה  הגביה.  למחלקת 
וצילום ת.ז. או מס' ח.פ/ח.צ/עמותה. במקרים של שכירות, יש לצרף 
חוזה שכירות לתקופה שלא פחותה משנה מיום ההודעה. עד קבלת 
הודעה זו, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק המופיע בספרי 

המועצה. 

הנחות בארנונה 
זכאים להנחה בתשלום הארנונה. אם אתם  חלק מתושבי המועצה 
אזרחים ותיקים, נכים, נפגעי מלחמה, עיוורים, עולים חדשים, זכאים 
נמוכה,  הכנסה  בעלי  מזונות,  או  הכנסה  הבטחת  סיעוד,  לגמלאות 
חיילים,  או  נכה  לילד  הורים  יחידים,  הורים  העולם,  אומות  חסידי 
יתכן ואתם זכאים להנחה על פי חוק. כמו כן, ועדת ההנחות רשאית 

לתת הנחה לנזקקים עקב מצב רפואי או אחר. 
המועצה  בגזברות  לקבל  ניתן  וטפסים  ההנחות  על  מלאים  פרטים 
את  הכוללות  מלאות,  בקשות  המועצה.  של  האינטרנט  ובאתר 
הטפסים ההכרחיים ומסמכים נדרשים אחרים, יש להעביר למחלקת 

הגביה עד לתאריך 29/6/11.
אליעזר בן סעיד
גזבר

יעדי המו"פ לשנת 2011

אמנה חברתית ברמת הנגב

תשלום ארנונה, הנחות ופטורים

הנהלת המו"פ קבעה את יעדי המו"פ לשנה הקרובה ותכנית עבודה הכוללת מעל ל-50 פרויקטים

בימים אלה מופץ לתושבי המועצה נוסח מוצע לאמנה חברתית, שתקבע מערכת ערכים משותפת לכל תושבי המועצה. אתם מוזמנים להעיר ולתרום את חלקכם

בימים אלה קיבלו תושבי המועצה את חשבונות הארנונה לשנת 2011. כיצד ניתן לשלם ומי זכאי להנחות?

העיתון הופק בסיוע 

הסוכנות היהודית
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מפקד מג"ב, ניצב 
ישראל יצחק, ביקר 

ברמת הנגב כדי 
לעמוד מקרוב אחר 
היערכות הישובים 

להתמודדות עם 
מכלול האירועים 
הפליליים באזור. 

ניצב יצחק גילה הבנה 
לצרכים שהוצגו 

בפניו והבטיח לסייע 
במספר נושאים 

לשיפור ההערכות 
הבטחונית.

ד"ר רעיה וולקן מילאה את 
תפקיד רכזת הוועדה לאיכות 

הסביבה ברמת הנגב ב-17 
השנים האחרונות. בטקס 

צנוע נפרדו עובדי המועצה 
מרעיה והביעו את הערכתם 
הרבה לפועלה במגוון הרחב 
של תחומי הפתוח והשמירה 
על הסביבה ברמת הנגב, כל 

זאת לצד ליווי נושאי שמירת 
איכות האוויר במועצה 

המקומית תעשייתית רמת 
חובב.דרך צלחה והמשך 

פעילות ברוכה!

פרידה מד"ר רעיה וולקןביקור מפקד מג"ב

צילום: מוטי זנה מפקד מג"ב וראש המועצה 

צרו קשר:

adva@rng.org.il :פקס: 08-6559235, דוא"ל

גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.
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החלטנו  שדה-בוקר  במדרשת  סביבתי  לחינוך  בתיכון 
סוף  למסיבת  חינוכית  אלטרנטיבה  להעמיד  השנה 
שתייה  "סילבסטר".  כל  בפי  המכונה  האזרחית,  השנה 
והשתכרות בבית – out"", יצירה ואתגר חינוכי משותף 

."in" –
בשיתוף עם "האנגר אדמה" במצפה רמון וועד ההורים 
אדמה"  "פסטיבל   - חליפי  אירוע  הפקנו  התיכון,  של 
כל  עם  יצאו  התלמידים  בלילה  ויצירה.  חינוך  שכולו 
הצוות החינוכי למתחם ההאנגר. האירוע נפתח בסדרת 
יוגה,  לחימה,  אומניות  קונטקט,   – התנסות  סדנאות 
ועוד. לאחר מכן אכלנו ארוחת  צילום בתנועה  רישום, 

ריקודים,  בחגיגת  וסיימנו  ההורים,  ועד  שארגן  לילה 
מופע של הרכבים מוסיקליים של התיכון, מחול מודרני, 
היצירה  תפארת  על  כשהכל  ועוד,  המזרח  אומניות 

העצמית. 
לחניכי  להציע  לנו  היה  חשוב  התיכון,  לרוח  בהתאם 
התיכון ובשיתוף איתם חוויה שונה מסוג אחר. לשמחתנו, 
למרות שהאירוע הוגדר כבחירה 95% מהחניכים בחרו 
לבוא ולקחת בו חלק. התלמידים והצוות מרוצים מאד 

וכולם ממתינים לשנה הבאה.
חגי רזניק
מנהל הפנימייה, התיכון לחינוך סביבתי

חזרנו  למיניהם,  חנוכה  טיולי  את  שעברנו  לאחר 
לשגרת הפעולות השבועיות. הפעולות מתקיימות 
באופן סדיר מדי שבוע ביישובי המועצה השונים. 
ידי  על  ומועברות  ד'-ח',  לשכבות  מיועדות  הן 

המד"צים היקרים שלנו.
בנוסף, התקיימו לאחרונה מספר אירועים במועצה. 
"סרט  נהנו מערב  התיכוניסטים של משאבי שדה 

ופיצה".
לקראת  למדריכים  השתלמות   – סובלנות  סמינר 
של  תכנים  הועברו  בסמינר  סובלנות.  חודש 

בעצמם  הכינו  והחניכים  אומנות,  דרך  סובלנות 
שירים, ריקודים וסרטים בנושא.

כנס ט' מועצתי – מדי חודש וחצי מתקיים כנס לכל 
שכבת ט', כל פעם בנושא שונה. הכנסים הם מעין 
והתהליך מסתיים בחודשי  הכנה לקראת הדרכה, 

הקיץ בסמינר מד"צים/ מד"חים.
סמינר    – עודד  לגרעין  ומתעניינים  י"ב  סמינר 
היתר  בין  ובו  הישראלית,  החברה  במצב  העוסק 
מהמועצה  עודד.  בגרעין  מועצה  כל  של  ביתנים 

יצאו שלושה י"בניקים.

אנחנו  אחת לשבועיים   – תיכון  לגיל  קומונה  קפה 
אלינו  התיכון  גיל  של  החבר'ה  כל  את  מזמינים 

לקומונה: לדבר, לעשות כיף וכמובן לשתות קפה.
ומה עומד לפנינו בזמן הקרוב? טיול חורף, אירועי 
ט'  כיף  עודד,  לגרעין  מיונים  ביישובים,  שיא 

והשתלמות חוץ וטבע למדריכים.
דברים  רק  ומאחלים  לכולנו,  נעים  חודש  שיהיה 

טובים.
גרעין עודד רמת נגב
אלמוג, אייל, ירדן, רע, טל ואיתי

 ,out שתייה והשתכרות 
in יצירה משותפת

מה קורה אצל בני המושבים?

במקום לחגוג במסיבת סילבסטר, תלמידי התיכון לחינוך סביבתי ערכו ב"האנגר 
אדמה" אירוע יצירה משותפת שכלל סדנאות מגוונות, מופעים וריקודים

בני המושבים חזרו לשגרת הפעולות, ובין לבין קיימו מספר פעילויות: סמינרים, כנסים ופעם בשבועיים קפה עם הקומונרים

contact בני הנוער בסדנת

• 5.2.11 מטיילי רמת נגב, טיול מיטיבי לכת להר כרכום
• 11.2.11 "באופן אחר"

      טיול אופניים מערד לשפך זוהר דרך הר בן נשר, גבעת זרון ומעלה זרון.
• 16.2.11 "הבדלה", הצגת תיאטרון במסגרת הצגות מנויים

      21:00, אולם גולדה, קבוץ רביבים.
• 18.2.11 "שישי ציוני" גיבורים קטנים, בהשתתפות יהודה אטלס וד"ר חנה לבנת

      9:30, מדרשת בן גוריון
• 18-19.2.11 מנווטים "בשביל" הגר פלמ"ח

• 18.2.11 - מנווטים באזור פארק גולדה
• 19.2.11 - מנווטים באזור שבטה וניצנה 

• פעילות חוג האזנה: ימי א', 20:30, מועדון לחבר, קיבוץ שדה בוקר
      6.2.11 מנדלסון כנביא מוסיקאלי - סינתזה וחדשנות באורטוריה "אליהו"

      20.2.11 וגנר הצעיר - האופרות הראשונות

תחזית תרבות: פברואר - 2011
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איסור יציאה ממתחם החוגים לחנות "מנטה"

בית ראשון במולדת, הנה אנחנו באים

דור העתיד בכדורסל

לאחרונה נפתחה חנות "מנטה" בתחנת הדלק בקרבת מתחם 
משרדי המועצה. ילדים רבים המגיעים לפעילות במועצה 

חוצים את הכביש לבדם כדי לקנות בתחנה, ונמצאים בסכנת 
חיים. חשוב לנו להבהיר ולהודיע כי חל איסור חמור על יציאה 

מאזור המתנ"ס והמועצה או תחנת ההסעות בזמן השתתפות 
בחוגים, סדנאות או כל פעילות חינוכית במועצה. הליכה רגלית 

וחציית כבישים אסורה בהחלט ומהווה סכנת חיים! הורים 
יקרים, אנו מבקשים שתתדרכו את הילדים בנושא זה. משתתף 

בפעילות שיעבור על איסור זה יושעה מפעילות במסגרת אגף 
קהילה וחינוך באופן מיידי.עזרו לנו לשמור על ילדיכם ולהחזיר 

אותם לביתם בשלום ובבטחה!
ערן דורון
מנהל אגף חינוך וקהילה

נבחרת הקט סל ב' )כיתות ד'-ה'( של רמת נגב עושה חיל. את 
הסיבוב הראשון בליגה סיימה הקבוצה עם שישה ניצחונות והפסד 

אחד, והיא ממוקמת במקום הראשון בטבלה. שחקני הקבוצה 
מגיעים לאימונים עם מוטיבציה ורצון עז להתקדם ולייצג את רמת 

נגב בכבוד רב. בקבוצה שחקנים שלומדים בבית ספר "משאבים" 
ובית ספר "צין". נאחל להם הרבה הצלחה בסיבוב השני.

בסוף חודש דצמבר הסתיים מחזור חמישי 
במולדת.  ראשון  בית  לעולי  אולפן  של 
ברביבים,  באולפן  עברית  למדו  העולים 
מורשת  חגים,  בנושאי  הרצאות  עברו 
להשתלבות  בסדנאות  והשתתפו  ויהדות 
פער  ובנושא  העבודה  ובשוק  בחברה 
התרבויות. כמו כן, העולים סיירו במקומות 
את  וחגגו  המולדת  להכרת  בארץ  שונים 
חגי ישראל ביחד עם חברי הקיבוץ. לסיום 

האולפן העולים יצאו לטיול באילת.
בקיבוצים  העלייה  בקליטת  המוסף  הערך 
החמה  הפנים  וקבלת  הרכה  הנחיתה  הוא 
שמקבלים העולים מיד עם הגעתם לקיבוץ. 

שנותנות  החינוך  במערכות  משתלבים  העולים  ילדי 
ללימודים  בנוסף  להוריהם.  וכמובן  להם  חם  חיבוק 

באולפן, העולים משתלבים גם בעבודה בענפים השונים 
בקיבוץ.

מירי טוכטרמן, רכזת קליטה

האולפן ברביבים ציין סיום מוצלח למחזור חמישי של עולי בית ראשון במולדת. 
העולים החדשים נהנו מקליטה מוצלחת בקיבוצים ונחיתה רכה בארץ

סמינר סובלנות

בוגרי האולפן במהלך הטיול לאילת
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הכל דבשילד שלי מוצלח
כולם אוהבים להגיד שהנוער של היום מנותק. אבל שבעים תלמידי כיתה 

ח' במועצה שוברים את הסטיגמה – במסגרת פרויקט התנדבות הם 

עוזרים לוותיקים, מאמנים ילדים ומתחברים לקהילה • ליעד גז

עובר  ברט  ישי  הספר,  בבית  הלימודים  אחרי  ורביעי,  שלישי  בימי 
בחדר, זורק את התיק ויוצא לדרך. בזמן שילדים בני גילו רצים לצ'וטט 
ישי,  ביוטיוב,  מצחיק  הכי  החדש  הסרטון  את  למצוא  או  בפייסבוק 
וותיקות  רונן,  ומזל  ירדני  תלמיד כיתה ח' משדה בוקר, עוזר למרים 
עוזר  בגינה,  להן  מטפל  אליהן,  מגיע  "אני  הבית.  במטלות  הקיבוץ, 
בכל מיני מטלות בבית ובעיקר מארח להן חברה", אומר ישי. "מרים 
ומזל מרוצות מהסידור החדש והקשרים שנוצרו בינינו הם כבר מעבר 
לעבודות בבית. בתחילת הפרויקט התעסקתי בעיקר בשליחויות של 
מצרכים מהכלבו, אבל כיום יוצא לפעמים שאני מגיע, עוזר להן במה 

שהן צריכות ובסוף אנחנו מתיישבים על קפה ועוגיות ומדברים".
הפעילות המבורכת הזו היא חלק מפרויקט התנדבות בו לוקחים חלק 
כמעט כל ילדי כיתה ח' במועצה, שבעים במספר. כל אחד מהילדים 
מצא דרך משלו לתרום לסביבה ולקהילה. בשדה בוקר, למשל, שמונה 
תלמידי כיתה ח', שכולם משתתפים בפרויקט. שחר דוב, מלווה צמוד 
של הילדים בפרויקט ומדריך כיתות ז'-ח' בקיבוץ, מסביר: "הפרויקטים 
מכוונים  רק  ואנחנו  הרעיונות,  את  העלו  הילדים  לגמרי.  אישיים  הם 

אותם ונותנים להם את הכלים לביצוע". 
איך הילדים מסתדרים עם האחריות שמוטלת עליהם?

"אין ספק שהילדים מתגברים על הקשיים ברצינות ובהצלחה. לפעמים 
צריך לדרבן אותם להשקעה וחשיבה מעבר, אבל בסך הכל הם נהנים 

מזה. הפרויקטים גם ממלאים צורך גדול בקיבוץ".
בין המתנדבים הצעירים אפשר למצוא תלמידה שמתנדבת בפינת חי 
ומעבירה פעילויות לילדים בנושא איכות הסביבה, תלמיד שפתח חוג 

כדורגל לילדים בקיבוץ, תלמיד שמתנדב בכלבייה ועוד.
"היוזמה מגיעה מהתלמידים", מספרת שני עוז, המדריכה יחד עם דוב 
בשדה בוקר. "אמנם הם לא פועלים לבד, כל מדריך מצווות לשניים-
שלושה חניכים, אבל הפרויקט נמצא לגמרי תחת אחריותם האישית. 

בסך הכל, הילדים מאוד מרוצים מעצמם ומהפרויקטים שלהם".

חלק מהקהילה

פרויקט ההתנדבות קיים כבר מספר שנים, אבל בצורה שונה. בעבר, 
ההתנדבות הייתה תנאי קבלה למשלחת שנסעה למחנה קיץ בדנוור. 
וכיום  ההתנדבות,  פרויקט  את  להרחיב  הוחלט  ההצלחה,  לאור 

מתנדבים גם תלמידים רבים שלא מעוניינים להצטרף  למשלחת. 
הפרויקט  חשיבות  על  מספר  במתנ"ס,  הנוער  רכז  יוסף,  מור  אייל 
בני  בקרב  בקהילה  מעורבות  לעודד  כדי  הוקם  "הפרויקט  למועצה: 
ויותר  התנתקו מהסביבה שלהם לטובת המחשב,  יותר  הנוער אשר 
הטלוויזיה ועוד. המטרה של הפרויקט היא לחבר את הנוער לקהילה 
ולהמחיש להם ישירות שהם חלק משמעותי ממנה. הפרויקט נותן להם 
למעשה תחושה שהם חלק ממשהו גדול. ברגע שאותו נער, ולצורך 

העניין כל בן אדם אחר, נותן מעצמו, הוא מקבל מזה סוג של תגמול 
ותחושה של חיוניות שהוא לא יכול לקבל בשום מקום אחר".

האם היה בשנים האחרונות פרויקט בולט במיוחד? 
"לפני כמה שנים יובל יסעור מרביבים קיבל לפטופ חדש. הוא החליט 

ענה  יובל  במחשב.  להשתמש  מבוגרים  אנשים  ללמד  הולך  שהוא 
במקרה הזה על צורך אמיתי של הוותיקים ללמוד מחשבים, וגילה את 
היכולת המאוד פשוטה של הצעירים ללמד אותם. היום, כמעט בכל 

שנה יש ילד שעושה את זה".

צילום: לורנס ברט "הקשרים שנוצרו בינינו הם כבר מעבר לעבודות בבית". ישי ברט עם מרים ירדני ומזל רונן 

קול קורא
בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ״ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 2006, שעינינו תמיכות 
במוסדות ציבור ע״י הרשויות המקומיות )״נוהל תמיכות״( החליטה המועצה  על תבחינים לתמיכה.

המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2011 סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור

ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד בקשה באתר האינטרנט של המועצה:

www.rng.org.il 
 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופסי הבקשה ולצרף לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל התמיכות
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הכל דבש
אם הסתובבתם באזור קדש ברנע ושמעתם זמזום מפתיע, יתכן שעברתם ליד 
המכוורות של אדוארד פיליפוב. אמנם הוא נכנס לתחום במקרה, אבל כיום הוא 

מחזיק כבר 120 כוורות ומשווק דבש לחנויות בכל הארץ • עדין קוה, רביבים

אדוארד פיליפוב הוא הדבוראי היחיד מדרום לבאר שבע. 
התחילה  שלו  המכוורת  הקמת  גם  סיפורים,  בהרבה  כמו 
התנחל  ניצנה,  לביתו,  הסמוך  הנוער  בכפר  מקרי.  באופן 
עדת  את  קצת  מזכיר   - הילדים  על  שאיים  דבורים  נחיל 
שמשון  ששיסף  האריה  גווית  על  שהתיישבה  הדבורים 
ניצנה,  נחלץ לקריאתם של אנשי  הגיבור. אדוארד הגיבור 
מולדתו,  באוקראינה  דבורים  מגידול  קודם  ניסיון  ובעזרת 
העביר את הנחיל לחצר ביתו. או אז החליט להיות דבוראי 

ולשחזר את עברו בישראל.
ב"בית  שלמד  ואחרי   ,1993 בשנת  לארץ  עלה  אדוארד 
במושב  להשתקע  החליט  ברנע,  בקדש  במולדת"  ראשון 
שעל גבול מצרים, לא רחוק מניצנה. אגב, השם הרשמי של 
משתמשים  המועצה  תושבי  אבל  סיני,  ניצני  הוא  המושב 
בשם קדש ברנע, אותו לקחו חברי המושב ממקום מושבם 
בסוף  נמצא  הנגב אדוארד  גם במושגי רמת  בסיני.  הקודם 

העולם )ימינה(, ממש ליד מסוף הגבול ניצנה. 
במדבר  שגם  מסתבר  כוורות.   120 מתחזק  אדוארד  כיום 
הדבורים מוצאות פרחים לינוק מהן צוף. הדבורים ניזונות 
גם מפרחי מלונים של המושבניקים בסביבה, שם הן מוצבות 
המעולה  הדבש  כיום  אדוארד,  לדברי  האבקה.  לצרכי 
הריסוסים  בגלל  פעם,  שחשבנו  כמו  הדרים  מפרחי  אינו 
שחודרים גם לדבש. לכן, כיום נחשב הדבש שמופק מפרחי 
ניזונות  אדוארד  של  הדבורים  לאדם:  יותר  כידידותי  בר 
מרוזמרין רפואי שמגודל בניצנה ומשיחי הרותם שגדל כאן 
אקליפטוסים  השיטים,  מפרחי  גם  צוף  מוצצות  הן  בשפע. 

ואפילו מהינבוטים. 
דבש  משווק  והוא  לביתו  בצמוד  דבש  בית  הקים  אדוארד 
ולחוות  הארץ  ברחבי  לחנויות  ישירות  בריאות  ומוצרי 
הבודדים בנגב. בבית הדבש ניתן לראות כוורת שקופה וכלי 
עבודה של דבוראי - אתר תיירות מרהיב ומומלץ לביקור. 

לראות, ללמוד ולא להיעקץ.
התחומים  בכל  מידע  מתפוצץ  אוטודידקט,  הוא  אדוארד 
שקשורים לגידול דבורים. לילדים זו הזדמנות ללמוד מאיש 

מקצוע על החיים המעניינים של הדבורים ובעיקר על בית 
המלכות שלהם. טוב, במקור הוא היה מורה.

שמו המדעי הוא Lanius meridionalis, באנגלית 
Southern Great Grey Shrike ובערבית  אלסרד 

אלרמאדי אלכביר.
והיה  יתכן  אבל  החנקן.  על  פעם  לא  שמענו  כולנו 
נוהג  והוא  מאחר  "השפדן",  לו  לקרוא  יותר  נכון 
לשפד את טרפו על קוצי שיטים, שיחים או גדרות 
היום  שעות  כל  למשך  טרי  לשמרו  מנת  על  תייל, 
ולאוכלו בביטחה לאחר שעות הצייד. למרות היותו 

טורף, הוא שייך דווקא לסדרת ציפורי השיר.
במשפחת  הגדול  הינו  הדרומי  הגדול  החנקן 
החנקניים )Laniidae(, והוא מין היציב באזורנו כל 
השנה לאורך שבר בקע ים המלח ועד לרמת הגולן. 
אפריקה  מצפון  למדי,  רחבה  העולמית  תפוצתו 
שונים  גידול  בתי  מאכלס  והוא  אירופה,  למרכז 

מדבריים ומיוערים כאחד.
וכנפיו  לבנה  בטנו  כחלחל,  אפור  וראשו  גבו  צבע 
שחור  פס  עובר  עיניו  ועל  פניו  ולרוחב  שחורות, 
כהה הנראה כמסכה. זנבו ארוך ושחור עם שוליים 
לבנים, וכנפיו שחורות אף הן עם כתם לבן במרכזן, 

אותו ניתן לראות בזמן המעוף.
כאמור, החנקן הינו טורף. מזונו מגוון מאוד וכולל 
עכבישים,  חרקים,  שונים,  זוחלים  קטנים,  יונקים 
עקרבים ולעיתים אף ציפורים. החנקן מעדיף שטחים 
מנקודות  לטרף  אורב  לראותו  ואפשר  פתוחים, 
תצפית גבוהות, כגון צמרות עצים או עמודי חשמל. 

את טרפו הוא תופס לרוב על הקרקע אך גם באוויר. 
שיסייעו  בטופרים  מצויד  ואינו  דורס  ואינו  מאחר 
טרפו  על  עט  החנקן  בקלות,  טרפו  את  לתפוס  לו 
ראשו  על  חזקה  מקור  מהלומת  ומנחית  במהירות 
או עורפו של הטרף על מנת להממו אך לא בהכרח 
להרוג אותו. או אז, נושא החנקן את קורבנו למקום 
בו יוכל לשפד אותו על קוץ חד או גדר תייל, וחוזר 

מאוחר יותר כדי לאכול.
נפרדות  טריטוריות  מחזיקים  והנקבות  הזכרים 
הטריטוריה  איכות  כשאת  הקינון,  לעונת  מחוץ 
עונת  שבה.  התצפית  נקודות  איכות  קובעת 
יוני, אז הנקבות מגיעות  הקינון היא מפברואר עד 
הבא.  הדור  את  להעמיד  כדי  הזכרים  לטריטוריית 
הזוג בונה קן דמוי סלסלה הקלועה היטב מזרדים, 
הנקבה  קוצני.  שיח  או  בעץ  עלים,  וחלקי  ענפים 
מטילה 5-7 ביצים בצבע אפור ירקרק עם כתמים 
ע"י  לרוב  ימים,   14-19 נמשכת  והדגירה  כהים 
הנקבה, כשהזכר דואג למזון. את הגוזלים מאכילים 
19- בגיל  הקן  את  עוזבים  הגוזלים  ההורים.  שני 
יום, אז  בגיל 25  ומגיעים לעצמאות מלאה  יום   20

ההורים מגרשים אותם מנחלתם.
 Lanius המין  הוא  בישראל  הנמצא  המין 
ובעיקר  במעט  אך  שונה  והוא   ,meridionalis
 )Lanius excubitor( גדול  חנקן  מהמין  גנטית 

המצוי במערב אירופה.

חנקן גדול דרומי
עוטה מסכה על פניו, כ"זורו" המהלך אימה באכזריותו על חיות השדה הקטנות • נמרוד בן אהרון

היה נכון יותר לקרוא לו "השפדן", מאחר והוא נוהג לשפד את 
טרפו על מנת לשמרו טרי ולאוכלו בביטחה לאחר שעות הצייד
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צילום: ציון שמר אתר תיירות מרהיב ומומלץ לביקור 

ציפור החודש
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ותיק
אני התושב הוותיק ביותר במדרשה, הגעתי לכאן לפני 46 
שנים. מנהל המוסד של המדרשה הכיר אותי, והזמין אותי 
לבוא לגור בדרום, בנגב. הייתה כאן הרגשה של חלוציות. 
לא היו כבישים, לא מדרכות ואפילו מזגנים לא היו. אפשר 

לומר שבאתי בשביל החלוציות ונשארתי בזכות הנוף.

מוזיקה
ומהנוף עד כדי כך שידעתי  כשהגעתי הוקסמתי מהאזור 
לדעתי  כלשהי.  בצורה  עצמי  את  לבטא  מוכרח  שאני 
מוזיקה, אך מכיוון  היא  ביותר למקום  היצירה המתאימה 
שאני לא מוזיקאי, קניתי לעצמי מצלמה פשוטה, משומשת, 
והתחלתי לתעד את הנוף המדהים של המדבר, את מצוקיו, 
ואת הוואדיות שלו. כשהרגשתי שאני מוכן, החלטתי לפתח 
מקצועי  באופן  צילום  ללמוד  ונסעתי  הצילום  נושא  את 

בבצלאל שבירושלים. 

תפנית
מה  זמן  שבע.  בבאר  צילומים  תערוכת  העליתי  ב-1993 
אחריה פנה אלי יזם פרטי, יוסי עמר, שאמר לי שהוא מאוד 
התרשם מהעבודות שהיו בתערוכה ושהוא רוצה להוציא 
מאוד  שיחה  הייתה  זו  שצילמתי.  תמונות  עם  ספר  לאור 
מרגשת שהיוותה תפנית בחיי. קבענו להיפגש, ותוך מספר 
דקות סיימנו עם כל הניירת והכרזנו על הוצאת האלבום 
עניין  לא  כרצוני.  לעשות  חופשית  יד  לי  נתן  הוא  החדש. 
שאני  עליי  סמך  הוא  באלבום.  אשים  תמונות  אילו  אותו 

יודע מה אני עושה.

פירגון
כשלוש שנים לאחר ההצלחה של האלבום הראשון, אותו 
יזם הודיע לי שהוא רוצה לעשות אלבום חדש על ירושלים. 
הסכמתי מיד ולקחתי גם את אשתי לשם. שכרנו בית, היזם 
יצא  ולבסוף  בבירה  שלנו  והשהות  הדירה  שכר  את  מימן 
ספר תמונות על ירושלים. באותו הזמן התקיימה תחרות 
 28 מתוך  לירושלים.   3,000 שנת  לכבוד  תמונות  אלבומי 
ספרים שהתמודדו הספר שלי נבחר, וראש עיריית ירושלים 
דאז אהוד אולמרט הזמין כאלף עותקים על המקום. אותו 

ספר זכה, לשמחתי, להרבה פירגון.

קומפוזיציה
אני אומנם עסקתי כל חיי בצילומי טבע, אבל יש לי סגנון 
כצלם  דרכי  במהלך  רבות.  שנים  בו  דובק  שאני  משלי 
הושפעתי מאוד מצלמים אמריקאים משנות ה-20 וה-30 
ששמו דגש על הניקיון. התמונות מאוד נקיות והצילומים 
מתמקדים בבניית הקומפוזיציה. כשאני מצלם, אני לא יורה 
מהמותן, אני עושה סיורים עם הג'יפ ומחפש נקודות עניין 
ואובייקטים עם פוטנציאל צילום. זה תהליך לא קצר, אני 
בדרך כלל רושם ומסמן את המיקום של האובייקט וחוזר 

אליו בתנאים אופטימליים. 

נחש
כבד,  מאוד  ציוד  עם  עבדתי  בצילום  לעסוק  כשהתחלתי 
לחולות  הג'יפ  את  לבד  לקחתי  אחד  יום  בנגטיב.  צילמת 
כהרגלי. פתאום הרגשתי שהאוטו שוקע בחול, אז יצאתי 
שעבדתי  בזמן  השקועים.  הגלגלים  את  לחלץ  וניסיתי 
הרגשתי שמשהו ארוך מטפס עליי. זה היה נחש, וכשגיליתי 
את זה כל כך נבהלתי שקיבלתי מכה מהאוטו והתעלפתי. 
ממני  מנע  לא  הזה  המקרה  גם  התעוררתי.  בלילה  רק 

להמשיך לטייל לבד במדבר.

תירס
יש סיפור ידוע על תאומים צלמים בארצות הברית שצילמו 
רק אירועי מלחמה וקרבות. שאלו אחד מהם, אתה רואה כל 
הזמן דם, זוועות ועוני, איך אתה מצליח להתמודד עם כל 
המלחמות האלה? הוא ענה להם שהוא חייב להתמודד, זו 

הפרנסה שלו. "החלום שלי הוא לצלם תירס צומח", אמר 
האח. אז אני צריך להיות גאה כי לי יש את הזכות לצלם 

את אותו התירס. 

עירום
לפני כשבועיים הוצאתי ספר חדש, "טבע עירום". החלטתי 
שאני מוציא אותו בשחור ולבן מכיוון שהגעתי למסקנה 
ששבעתי מהצבע. איפשרתי לטבע לדבר במקומו. אפשר 
לומר שזו מין חזרה, געגועים, לתקופה של פעם שבה לא 
בין התמונות  לבן.  היו שחור  וכל התמונות  הייתה ברירה 
משובצים שירי אהבה של משוררים כמו לאה גולדברג, נתן 
זך, רחל ועוד רבים וטובים שנבחרו על ידי פרופסור עוזי 
שביט. הגרפיקאי והמעצב של הספר הוא מוני בלך, שעשה 

זאת באנינות טעם. 

לצאת
הייתי רוצה שהאלבום הבא שלי יהיה משהו שונה לגמרי. 
אני עוד לא שלם לגבי התוכן שלו. רק לצאת מהסגנון של 
טבע ומדבר, משהו אחר. רוב האנשים שרואים את התמונות 
שלי מזהים שהן שייכות לי. לשנות סגנון זה דבר לא פשוט 

ואני מקווה שאצליח לעשות זאת.

אדם,  מקום

אריה ברלב, מדרשת בן גוריון

בזמן שעבדתי הרגשתי שמשהו ארוך מטפס עליי. זה היה נחש

לפני כשבועיים הוצאתי ספר חדש, "טבע עירום". 

איפשרתי לטבע לדבר



            

 רמת הנגב מס' 157, שבט תשע"א, ינואר 2011

הביטוי  הוא  עליי  האהובים  הביטויים  אחד 
משמעותו  מסתברא".  "ההיפכא  הארמי 
הפוך",  על  "הפוך  היא  עכשווית  בעברית 
זוהי  לקופסא.  מחוץ  חשיבה  בהשאלה:  או 
פתחת  מבני  וטובים  רבים  של  עולם  תפיסת 
צדוק  אלון  מוסקוביץ',  יענקלה  כמו  ניצנה, 
ורבים וטובים אחרים, שבאו לגור כאן ולעשות 

מתנאי פתיחה ירודים תנאי סף נעלים. 
הרעיון  את  הגינו  שנים  כעשר  לפני  ובכן, 
למעצמה  שלנו  הנידח  האזור  את  להפוך 
לנבחרות  אימונים  ושדה  אופניים  רוכבי  של 
טריאתלון. כשבאנו עם הרעיון למנהלי איגוד 
שאנו  נקייה  בעברית  לנו  אמרו  הטריאתלון, 
למישהו  שמציעים  כמו  הסתכלות,  צריכים 

שיש לו בעיות ב"משוגעות מתקדמת".
הכבישים  האזור:  של  היתרונות  את  הצגנו 
הריקים פה הם חגיגה לרוכבי אופני הכביש. 
בכבישים  נפגעים  רבים  רוכבים  לצערנו, 
ההומים ומזוהמי האוויר של גוש דן ו"מדינת 
חדרה  בין  ימים  לחוף  השוכנת  זו  זבולון", 
לגדרה. הסברנו שאצלנו בכביש 211, כשיש 
שתי מכוניות ברצף זה נחשב rush hour. או 
נוהג לספר על  כמו שאומרת הבדיחה שאני 
הכביש ההוא: מי שרוצה להתאבד כאן שוכב 

על הכביש, אבל בסוף ימות מרעב...
ליתרון. תחילה  הזו הפכנו  אבל את הבדיחה 
ישראל  אליפות  את  הנידחה  לניצנה  הבאנו 
ברמת  שנים  במשך  שהתקיימה  בדואתלון, 
היה  ההוא  האזור  לתושבי  תובב"א.  השרון 
תנאי  בשל  שעות  לכמה  כביש  לסגור  קשה 
לאיגוד  כשבאתי  התושבים.  רוב  של  נוחות 
ואמרתי שאצלנו לא צריך לסגור כבישים כי 
הרימו  הם  השנה,  רוב  "סגורים"  ממילא  הם 

גבה ואחר כך את הכפפה, וכך היה. 
הבריכה  הקמת  רעיון  את  הגינו  בהמשך 
חדרי  הוספנו  הזמן  עם  בניצנה.  המחוממת 
כושר ואפילו מרפאת ספורט, מהמתקדמות 
הטובים  התנאים  עם  ביחד  אלה,  כל  בארץ. 
הביאו  בחורף,  במיוחד  הנגב,  רמת  של 
לפריצת דרך נוספת. החודש הגיעה קבוצת 
אימונים  למחנה  רוסיה  של  הטריאתלון 

מהתנאים  התלהב  הקבוצה  מאמן  ראשון. 
ומהיחס, והוא מעוניין לבצע בשנה הקרובה 
מאירופה.  קבוצות  למגוון  אימון  מחנות 
שבועיים-שלושה,  כאן  תשהה  קבוצה  כל 
מין  תהיה  ניצנה  החורף  חודשי  כל  ובמהלך 

בסיס אימונים מתמשך.
"מרוסיה באהבה" היה שם סרט ג'יימס בונד 
למסך  מעבר  היו  הרוסים  בהם  בימים  ישן, 

כר  נהיה  באהבה"  "מרוסיה  היום  הברזל. 
תודות  הנגב,  ברמת  הברזל"  ל"איש  פעולה 
לעובדה שהחורף שלנו חמים לעומת הקיפאון 

הרוסי והאירופאי.
נושא  את  שטיפח  לופו  אלי  עשה  יפה 
הטריאתלון במועצה וקידמו רבות. יפה עשה 
שבילי  סימון  במפות  שהשקיע  דורון  ערן 
רז  עושה  יפה  הנגב.  רמת  ברחבי  האופניים 

המנדטורי  הכביש  את  להפוך  שפועל  ארבל 
הישן לכביש רוכבי אופני היחידי מסוגו בארץ 

- ללא מכוניות! 
אם נמשיך בכיוון זה, נמתג את האזור ונביא 
עוד תיירות והכנסות, ואולי נגשים את החלום 
לרוכבי  מכה  כמו  תהיה  הנגב  שרמת  שאמר 
ויהיה  לכאן  לרגל  יעלה  מדווש  כל  אופניים. 

בבחינת "דבר דבור על אופניו"...

מדור חדש יתן לכם הצצה לסיפורים הקטנים והגדולים שמתרחשים בפתחת ניצנה. והפעם – איך 
הפך האזור השומם למעצמת טריאתלון שקורצת לאירופאים • דוד פלמ"ח

7

"איש הברזל" מגיע לרמת הנגב

קבוצת הטריאתלון של רוסיה בזמן מחנה האימונים בניצנה

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה

החודש יצא פורום נשים לעסקים רמת נגב 
בעסקים  ביקרנו  הסיור,  במסגרת  לסיור. 
המקביל  בפורום  החברות  נשים  של 
בערבה, וכן במספר אתרים נוספים - הילה 
שוורצמן, מתוקיס, ענת קלם, הבקתות של 
למוצרים  חנות   -  Bebe פארן,  קרן  קלם, 
מעוצבים לתינוקות וילדים, אילת הערבה 
ולולה מצוקים, גן הירק של רונית אלעזרי 
עופרן  יונה  צהרים(,  ארוחת  אכלנו  )שם 
יהב,  בעין  אושרה  של  הספא  קדריתא,   -
עמירן  מירלה  אצל  ארומתרפיה  חגיגת 

ולקינוח היוגורטריה של ניצן.

מעבר לחוויה של ביקור בעסקים קטנים, 
מקצועית  דרך  שעשו  נשים  עם  המפגש 
ואישית מרתקת היה מלמד מאוד. מעצים 
נשים  של  קטנים  עסקים  ולהכיר  לפגוש 
אשר פועלות במקצועיות רבה ומקפידות 
השירות.  ועל  שלהן  המוצר  איכות  על 
של  גומלין  ביקור  לקיים  מקוות  אנחנו 
פורום נשים לעסקים בערבה אצלנו ברמת 

נגב.
למתעניינות: חפשו בפייסבוק את "פורום 

נשים לעסקים רמת נגב".
עינת דורון

 ,31.12 שישי,  ביום 
כפר  תושבי  יצאנו 
יישובי  לטיול  רתמים 
בחוות  ביקרנו  באזור. 
באגם  צברי-אורלי, 

ירוחם ובחוות טנא. 
בחוות שמענו הסברים 
החקלאות  ענפי  על 
והתוודענו  השונים 
הניצבים  לאתגרים 
החוות.  אנשי  בפני 
טעמנו  בצברי-אורלי 
מהצברים ומהמרקחות 

טנא  ובחוות  מהם  שמכינים  המצויינות 
אטרקציה  בהחלט   - הפרות  עם  הצטלמנו 

לילדים ותענוג למבוגרים.
זאת ההזדמנות להודות לחוות טנא ולחוות 

והאירוח  החמה  ההזמנה  על  צברי-אורלי 
הלבבי - נהנינו מאד!

ולמועצת  לוי  שאול  נוספת  גדולה  ותודה 
רמת נגב על הסיוע בתחום התחבורה.

נשים מבקרות נשים

תושבי רתמים מטיילים

חברות פורום נשים לעסקים יצאו לסיור מעניין ומלמד אצל 
חברותיהן מהערבה. עכשיו הן מחכות לביקור הגומלין

תושבי כפר רתמים סיירו בחוות רמת הנגב. המבוגרים נהנו 
מהטעימות, והילדים שמחו להצטלם עם הפרות

תושבי רתמים במהלך הסיור
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דרושים 
מתנדבים !!!

 ההצגות יתקיימו באודיטוריום שפרינגר במכון למורשת בן גוריון, בכניסה למדרשה.
 עלות כרטיס לילד 25 ש״ח ולמבוגר 15 ש״ח.

 מכירת הכרטיסים מתבצעת במשרדי הוועד, ובמקום במועד ההצגה.
 התיאטרון שומר לעצמו זכות לשנות את מועד ושם ההצגה.

 הציבור מוזמן להיכנס לרשימת התפוצה של ההצגות 
yoavc1978@gmail.com :ולקבל מידע בדוא״ל

״תיאטרון הילדים במדרשת בן גוריון״

גלרית גולדה, מזמינה אותך לבוא ולפרסם את יצירותך.

״כל העולם במה ובשבילנו ילדנו הם כל העולם״

ועד מקומי מדרשת בן גוריון 
שמח להזמין את ילדי המדרשה, 

המועצה והאזור כולו לצפות 
בתוכנית הצגות, המתקיימת כבר 

שנה שנייה במדרשת בן גוריון. 
תיאטרון הילדים במדרשה מתהדר 
בהזמנת הצגות איכותיות, מוכרות 

בפסטיבלים ובסל תרבותומותאמות 
לילדי הגן עד כיתות ג׳. המשך 

התוכנית לשנת תשע״א

אם אתה אומן  בנשמה,
ומחפש חשיפה

בתאריך 22.2.2011 - ״מוצארט הקטן״ - תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער
בתאריך 3.5.2011 - ״ציפור הגשם - אגדת נייר״ - תיאטרון הקרון

בתאריך 6.6.2011 - ״החווה של דודה טובה״ - תיאטרון המטמון

פורום הורים מובילים חינוך בפתחת ניצנה מקיים מפגש הורים 
אחת לחודש וישמח להעשיר את המפגשים באנשים מעניינים 

מהאזור, להרצאה / מפגש בתחום התמחותם . 
לפרטים נוספים ניתן להתקשר לסיגלית אפרת: 054-6543412

★

★

★

★

★

★

★

★

רוח מדבר ושנטי במדבר שבתחום המועצה צמאים למתנדבים .
לפרטים ניתן להתקשר לחני פריאל:  054-6958866

רוח מדבר ושנטי במדבר שבתחום המועצה צמאים למתנדבים.
לפרטים ניתן להתקשר לחני פריאל: 054-6958866

מועדון הנוער של ישובי פתחת ניצנה צמא למפגשים מעניינים בתחומים 
שונים. מתנדבים המוכנים לאתגר יפנו לרותי גיל: 054-5244841

מתנ"ס רמת הנגב זקוק מאד למתנדבים לשעות פעילות החוגים –
17:00-13:30. לפרטים ניתן להתקשר לדרור הראל במתנ"ס

חשבתם פעם על התנדבות ולא ידעתם לאן? – טלפון אחד או מייל קצר והצעות להתנדבות 
chpriel@gmail.com 054-6958866 :בתחומי המועצה ומסביב לה , יגיעו אליכם . חני פריאל

   רכזת מתנדבים במחלקה לשירותים חברתיים במועצה .

מה אנחנו מבטיחים: פואיה גדול ויפה, חשיפה למשך חודשיים ללא תשלום,
והרבה צופים שבאים לפקוד את המקום.

ליצירת קשר, הדס :0542401700. קיבוץ רביבים.




